
 

  

Wójt Gminy Mielec zaprasza  

do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach  

komputerowych w ramach projektu 

 

"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec" 
 

Projekt skierowany jest do 100 mieszkańców w wieku 25 – 74 lata 
 
 

Cel projektu: 

Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Mielec 

 
Tematyka szkoleń: 

 „Rodzic w Internecie” 

 „Mój biznes w sieci” 

 „Moje finanse i transakcje w sieci” 

 „Działam w sieciach społecznościowych” 

 „Tworzę własną stronę internetową (blog)” 

 „Rolnik w sieci” 

 „Kultura w sieci” 

 
Miejsca szkoleń: 

 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie, 

Chorzelów 307, 39-3331 Chorzelów, 

 Filia Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec, Wola Mielecka 402, 

39-300 Mielec, 

 Zespół Szkół w Trześni, Trześń 87, 39-331 Chorzelów 

 
Planowane rozpoczęcie szkoleń: 

 Styczeń 2020 r. 

 
W ramach projektu zapewniamy: 

 Bezpłatne zajęcia w ramach wybranego modułu (szkolenia) – 16 h dydaktycznych 

 Wykwalifikowaną kadrę instruktorów 

 Catering 

 Pakiet szkoleniowy 

 Certyfikat ukończenia szkolenia 



 

  

 

Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń od 7 października 2019 r. 

 

Rekrutacja ma charakter otwarty i ciągły, rozpoczyna się 7 października 2019 r.,  

aż do momentu osiągnięcia założonej liczby osób do przeszkolenia. 

 

Aby wziąć udział w projekcie należy dostarczyć wstępny kwestionariusz rekrutacyjny  

do Urzędu Gminy Mielec (pok. Nr. 3) 

 

Po otrzymaniu zgłoszeń, Koordynator Projektu skontaktuje się z uczestnikami celem 

uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu szkoleń. 

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 774 56 30. 

 

W ramach projektu zakupionych zostanie 10 laptopów, które zostaną przekazane szkołom. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa do uczestnictwa w tym projekcie. 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Poza formalnej ,,Meritum” 
pn. „e-MISJA –Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego  
i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014 –2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

 
 


